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ÚTMUTATÓ A HÁZI KARANTÉN RENDJÉRŐL 
 

A házi karantén olyan jellegű intézkedés, melynek során egy egészséges ember, aki miután 
magas kockázatú kapcsolatba került igazoltan SARS-CoV-2 vírussal fertőzött személlyel, vagy 
külföldről érkezett, korlátozza kapcsolatait más emberekkel (állandó lakcímen, ideiglenes 
lakcímen vagy egyéb címen elkülönítve). A karantén az utolsó magas kockázatú kapcsolatba 
kerüléstől, illetve a Szlovéniába történő belépéstől számított tíz napig tart (amennyiben a 
Szlovéniába történő belépéskor karanténba utalták). A házi karantén célja a SARS-CoV-2 vagy a 
Covid-19 vírusos fertőzés terjedésének megakadályozása. 

 

A házi karantén ideje alatt követnie kell az alábbi utasításokat: 
 

MARADJON OTTHON 

 Ne hagyja el otthonát (ne menjen dolgozni, boltba vagy egyéb közintézménybe, ne vegye 
igénybe a városi közlekedést, sem a taxi szolgáltatást). 

 Kerülje az emberekkel való kapcsolatot és ne fogadjon vendégeket otthonában. 

 A házi karantén ideje alatt foglalja le magát kellemes tevékenységekkel. Az elkülönítés 
ellenére maradjon kapcsolatban emberekkel, különösen, ha egyedül él. Gondoskodjon 
arról, hogy barátaitól, családtagjaitól és ismerőseitől megkapja a szükséges támogatást. 
Maradjon kapcsolatban velük (telefonon, postai levél vagy internet útján). 

 

KÍSÉRJE FIGYELEMMEL EGÉSZSÉGÜGYI ÁLLAPOTÁT 

 Fontos, hogy a Covid-19 betegségben szenvedő személlyel való legutóbbi magas kockázatú 
kontaktustól számított 14 nap illetve a Szlovéniába történő belépéstől számított 14 nap 

elteltéig kísérje figyelemmel saját egészségügyi állapotát. 

 Ha ebben az időszakban a Covid-19 tüneteit vagy jeleit észleli magán (gyengeség, megfázás, 
köhögés, láz, légzési nehézség, fejfájás, izomfájdalom, szag- és ízvesztés, torokfájás …), 

maradjon otthon és további utasításokért hívja háziorvosát vagy az ügyeletes orvost. 
Mondja el az orvosnak, hogy házi karanténban van/volt. Az orvos felméri, hogy szükség van- 

e ambuláns mintavételi pont igénybevételére mintavétel céljából. 

 Abban az esetben, ha Önnek egyedül kell eljutnia az ambuláns mintavételi ponthoz, ne 
használjon tömegközlekedést, autómegosztó szolgáltatást vagy taxit. 

 
ALAPVETŐ SZÜKSÉGLETEK BIZTOSÍTÁSA 

 Alapvető élelmiszerek és higiéniai cikkek beszerzéséhez vegye igénybe rokonok, 
szomszédok vagy barátok segítségét, és kérje meg őket, hogy a beszerzett cikkeket szállítsák 

Önnek házhoz.   Kiszállításkor   a   segítő   személy   ne   lépjen   be   az   Ön   otthonába, a 

beszerzett cikkeket/élelmiszert hagyja a bejárati ajtó előtt és telefonon vagy kaputelefonon 
értesítse Önt. Az Ön alapvető szükségleteinek biztosítása érdekében felveheti a kapcsolatot 

valamely helyi közösséggel is (például: Vöröskereszt helyi kirendeltsége, önkéntesek, stb.). 
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 Javasoljuk olyan alternatív vásárlási módszerek igénybevételét, mint például az online 

vásárlás és a biztonságos házhoz szállítás, ahol a kézbesítő nem lép be otthonába, hanem a 
csomagot a bejárati ajtó előtt helyezi el. 

ÜGYELJEN A MEGFELELŐ KÉZHIGIÉNIÁRA 

 Mosson gyakran kezet vízzel és szappannal. Amennyiben víz vagy szappan nem érhető 
el a közelben, kézfertőtlenítéshez használjon megfelelő kézfertőtlenítő szert. 

 Ne nyúljon az arcához mosatlan/piszkos kézzel. 

 
NE OSSZA MEG MÁSOKKAL SZEMÉLYES VAGY HIGIÉNIAI ESZKÖZEIT 

 Saját evőeszközeit, piperecikkeit, ruhaneműit és törölközőit használja és azokat ne ossza 
meg másokkal. 

 Személyes vagy higiéniai eszközeit használat után mossa el és tárolja mások tárgyaitól 
elkülönítve. 

 

A LELKI JÓLÉT BIZTOSÍTÁSA: 

 Az elszigeteltség ellenére maradjon kapcsolatban az emberekkel, különösen, ha egyedül él. 
A szeretteivel való kapcsolat jelentős támogatást és pozitív lelki forrást jelenthet. Forduljon 

családtagjaihoz, barátaihoz és ismerőseihez. Maradjon kapcsolatban velük telefonon, vagy 
postai levél, internet útján, és váljon ez napi rutinná. Segítséget jelenthet, ha megosztja 

velük hogyan érzi magát. 

 A betegség, a társadalmi elszigeteltség, a bizonytalanság és a napi szokásokban beállt 
változások mind hozzájárulhatnak a fokozott stresszélmény kialakulásához. Ilyen esetekben 

a szorongás és más kellemetlen érzések átélése teljesen normális reakciónak számít. 
Teljesen érthető, hogy a házi karanténban való tartózkodás unalmat vagy csalódottságot 

válthat    ki.    Megtörténhet,    hogy     rosszul     érzi     magát,     problémái     akadnak az 
alvással vagy hiányzik a társaság. Ilyen esetekben segítségére lehetnek az alábbi 

tevékenységek: 
o Keressen olyan online testedzési gyakorlatokat, amelyeket otthon is végezhet, és 

amelyek megfelelnek az Ön egészségügyi állapotának. 

o Végezzen olyan tevékenységeket, amelyek örömmel töltik el, pl. olvasás, főzés, 
rádióhallgatás/tévézés, kreatív alkotás, stb. 

o Próbáljon egészségesen és kiegyensúlyozottan táplálkozni, igyon elegendő mennyiségű 
vizet, kerülje a dohányzást, az alkoholt és a drogokat. 

 A hírek folyamatos követése fokozhatja a szorongást. Próbálja csökkenteni a járványról 

szóló hírek követésére eltöltött időt. A híreket csak bizonyos időpontokban vagy naponta 

csak néhány alkalommal hallgassa meg. 

 Próbáljon azokra a dolgokra   koncentrálni,   amelyeket   kontroll   alatt   tud   tartani, pl. 

a magatartása, kivel tartja a kapcsolatot, kitől/honnan szerzi az információkat. 

 Segítségére   lehet   a   NIJZ   weboldalon    (a   linkeket    a   dokumentum   végén   találja) 
és a www.skupajzazdravje.siweboldalon található pszichológiai támogatás is. 

 Ha úgy érzi bajban van és szívesen beszélgetne valakivel, kérjük hívja a 24 órás ingyenes 
telefonszámot: 080 51 00. Itt képzett tanácsadók fogják meghallgatni. 

http://www.skupajzazdravje.si/
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MIKOR ÉR VÉGET A HÁZI KARANTÉN? 

 A karantén a Covid-19 betegségben szenvedő személlyel történő szoros kapcsolatba 
kerüléstől (magas kockázatú expozíció) számított 10 napig, illetve a Szlovéniába történő 
belépéstől számított 10 napig tart (a Szlovéniába való belépéskor karanténba rendelt 
személyek esetén). 

 Fontos, hogy a Covid-19 betegségben szenvedő személlyel való legutóbbi szoros 
kapcsolattól számított 14 nap leteltéig illetve a Szlovéniába történő belépéstől számított 
14 nap leteltéig továbbra is kísérje figyelemmel saját egészségügyi állapotát. Ebben 
az időszakban kerülje a felesleges közvetlen kapcsolatot más emberekkel. Ez különösen 
igaz az idősekkel, a krónikus betegségben szenvedőkkel és a legyengült immunrendszerrel 
rendelkező személyekkel való kapcsolatra (szív- és érrendszeri betegségben, légzőszervi 
betegségben, cukorbetegségben, vesebetegségben, daganatos betegségben 
szenvedők...). Ezeknél a betegeknél fokozottabb a kockázat a betegség súlyos lefolyását 
illetően. 

 A karantén lejárta után is mindig tartsa be a köhögésre vonatkozó szabályokat, és mosson 

gyakran kezet. 

 Kövesse a szlovéniai helyzetet és tartsa be a szakértők (illetékes intézmények) utasításait 
és intézkedéseit. 


